
ROMÂNIA 
ȘUDEЛUȚăVÂȚCEA 
PRIț;RIAăCOțUNEIăD;NICEI 
-PRIMAR – 

DISPOZIЛIAăNR. 66 
Privind:ăconvocareaăConsiliuluiăȚocalăD<niceiăînăКedinМaăextraordinar<ădină28 februarie 2022, 

orele 09.00 

 
 PIRNECI DUMITRU, Primarul comunei Dănicei, Județul Vâlcea; 
Având în vedere Referatul Secretarului General al comunei, înregistrat la nr. 

818/21.02.2022 în care propune emiterea unei dispoziții privind convocarea Consiliului Local în 
ședința extraordinară, din data de 28 februarie 2022, orele 09.00; 

In  baza art. 196, alin. (1) lit. b) coroborat cu prevederile art. 133 alin.(1) , art. 134 alin.(1), 
lit.a), art. 135 alin.(1) din O.U.G Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, emit următoarea: 

 
    DISPOZIȚIE: 
 
Art.1  Se convoacă în ședința ordinară, Consiliul Local al comunei Dănicei, în data de  28 

februarie 2022, orele 09.00 în sala de ședință a Consiliului Local din sat Bădeni, cu ordinea de zi 
cuprinsă în anexa la prezenta dispoziție; 

Art.2  Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor 
locali în format letric și în format electronic, de către Secretarul general al UAT Dănicei; 

Art.3  Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului cât și 
comisiile de specialitate cărora le-au fost transmise în vederea întocmirii rapoartelor de 
specialitate, respectiv spre avizarea proiectelor de hotărâre, sunt indicate în cuprinsul fiecărui 
proiect de hotărâre;  

 Art.4   Prezenta dispoziție se comunică: 
          - Instituției Prefectului – județul Vâlcea; 
          - Consilierilor locali ai Consiliului Local Dănicei;                                                         
          - Se va afișa la avizier pentru aducerea la cunoștință publică. 
 
 
PRIțARă‚                    CONTRASEțNEAZ;ă, 
DUMITRU PIRNECI                      SECRETAR GENERAL UAT DANICEI, 
..............................             VOIMAN IONUT NARCIS 
                                                                                          .......................................... 
            

 
 
 
 
 

D;NICEI: 21.02.2022 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
ȘUDEЛUȚăVÂȚCEA 
PRIț;RIAăCOțUNEIăD;NICEI 
-PRIMAR – 
           ANEX;ăȚAăDISPOZIЛIAăNR. 66 DIN 21.02.2022 

 

PROIECTELE ORDINII DE ZI PENTRU ЙEDINЛAăEXTRAORDINAR;ă A CONSILIULUI 
ȚOCAȚăD;NICEIăDINăDATAăDEă28 FEBRUARIE 2022, ORA 09.00 

1.  Aprobarea procesului-verbal al ședinței de indata din data de 11.02.2022; 
2. Proiect HCL Nr. 13/2022 - Privind: aprobarea devizului general, indicatorilor tehnico-
economici si finanțarea din bugetul local al proiectului aferent investiției „Extindere rețea de 
alimentare cu apă potabilă in satul Ciresul, comuna Dănicei, județul Vâlcea” - Inițiator – Primar - 
Pirneci Dumitru; 
3. Proiect HCL Nr. 14/2022 – Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 2022 si a estimarilor 
pentru anii 2023 - 2025; Rectificarea bugetului Serviciului de Utilitati Publice pe anul 2022 si a 
estimarilor pentru anii 2023 – 2025 Rectificarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 - 
Inițiator – Primar - Pirneci Dumitru; 
4. Proiect HCL Nr. 15/2022 – Privind: Aprobarea contului de executie a bugetelor locale pe anul 
2021 - Inițiator – Primar - Pirneci Dumitru; 
5. Proiect HCL Nr. 16/2022 – Privind: aprobarea utilizării integrala a excedentului bugetului local 
pe sursa G in suma de 27.760,70 lei pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de funcționare pe anul 
2022 - Inițiator – Primar - Pirneci Dumitru; 
6. Proiect HCL Nr. 17/2022 – Privind: privind alocarea de fonduri băneşti unor unităţi de cult 
religios din comuna Danicei, în sumă totală de 30.000 lei, necesare pentru construcţii, 
modernizare, reparaţii, şi finalizarea lucrărilor începute la lăcașurile de cult, în anul 2022- Inițiator 
– Primar - Pirneci Dumitru; 
7. Proiect HCL Nr. 18/2022 – Privind: emiterea Avizului Consiliului local al Comunei Dănicei, 
in vederea aprobării P.U.G. și Regulament local de urbanism comuna Dănicei, Județul Valcea- 
Inițiator – Primar - Pirneci Dumitru; 
 
 
       PRIțARă‚             CONTRASEțNEAZ;ă, 
DUMITRU PIRNECI          SECRETAR GENERAL UAT DANICEI,  ...............................                                             VOIMAN IONUT NARCIS 
                                                                                           .......................................... 
           
 
 
 
 

D;NICEI: 21.02.2022 


